






“Só se consegue ter paz
de espírito quando aquilo

que você quer é o que você
pode e é o que você deve.”

Mário Sérgio Cortella



PALAVRA DOS DIRETORES

Caros colegas da Distrilaf,

Temos o grande desafio hoje de continuar crescendo e, ao mesmo tempo, assegurar a 
autonomia, aprendizados e desenvolvimento para cada um de nossos talentos. 
Saímos de 3 pessoas em 2002 para mais de 50 atualmente e temos bons motivos para 
acreditar que iremos crescer mais e mais rápido. 

O que é uma excelente notícia, pois temos desafios diversos à frente e metas bem ambi-
ciosas. Para alcançá-las, será fundamental ter muitas pessoas talentosas no time. 

Contudo, crescer também tem suas dores. Quanto mais o negócio e a equipe crescem, 
mais complexa se torna a operação. Os métodos utilizados para gerir pequenas equipes 
podem não ser eficazes para grupos maiores.

A maioria das empresas tenta resolver esse problema apenas estabelecendo regras e 
processos. O que funciona no curto prazo, mas no longo prazo, provoca o engessamento 
da Organização. Nós escolhemos seguir por outro caminho: trabalhando a cultura. 

A cultura de uma empresa é construída em cima das posturas adotadas no dia a dia, das 
decisões, valores e visões compartilhadas. E cada um na Distrilaf contribui para a sua 
integridade como empresa, através de sua própria conduta. 

Quanto mais fortes forem nossos valores, menos processos precisaremos. E, por isso, 
queremos que a nossa cultura seja fortemente baseada neles, pois acreditamos que a 
força dos nossos valores é capaz de nos assegurar resultados ainda melhores. 

Nossos valores devem nos guiar em todos os planejamentos, decisões e atitudes do dia 
a dia. Em alguns casos, cumprir esses padrões de integridade elevados pode ocasionar 
perdas de negócios. Por outro lado, sabemos também que nos confere um diferencial 
competitivo.

Este Código de Conduta foi elaborado para esclarecer a expectativa da Distrilaf em 
relação ao comportamento legal e ético de cada um. O cumprimento deste é um pré-requisito 
para a continuidade na empresa. Não negociamos os Valores da Distrilaf para atingir 
nossos objetivos. O Código fornece informações e orientações sobre situações que 
podem nos desafiar em nossas relações profissionais. Todavia, pode não responder a todas as 
nossas perguntas e não substitui nossa responsabilidade individual de exercer 
discernimento e bom senso. 

Agradecemos pelo seu compromisso com os Valores da Distrilaf.

Forte abraço, 

Aldo Carlos Henriques Baêta
Diretor Presidente 

Welber Camilo Henriques Baêta
Vice-Diretor Presidente

Evandro Barbosa Côrte Real
Diretor Geral



“Cultura é o que fica 
depois de se esquecer tudo 

o que foi aprendido.”

André Maurois
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   1   ORIENTAÇÕES DE LEITURA 

É primordial que todos procedam a leitura completa deste Código, mesmo 
que o assunto abordado não o afete diretamente. Dedique tempo adequado 
para leitura e, em caso de dúvidas, procure orientação com seu gestor ou com 
a área de Recursos Humanos. Mantenha este Código próximo a você no dia a 
dia para poder consultá-lo sempre que surgirem dúvidas sobre qual conduta 
adotar em determinadas situações. 

Após a leitura, preencha e assine o Termo de Compromisso e 
encaminhe para a Área de Recursos Humanos. Os profissionais que fazem 
trabalho externo devem entregar o termo assinado para seu respectivo gestor. 

O Termo de Compromisso assinado é parte integrante do prontuário de 
colaboradores, sendo sua guarda de responsabilidade do Setor de 
Recursos Humanos. 

Muito mais que desejar uma boa leitura, desejamos uma 
excelente prática deste conteúdo.

   2   A RAZÃO DO CÓDIGO 

Ter um Código de Ética e Conduta não significa sermos éticos. Para isso, deve-
mos adotar atitudes diárias condizentes com o conteúdo aqui exposto, bus-
cando atingir nossos objetivos ancorados pela confiança mútua com os públi-
cos com os quais nos relacionamos. Esta confiança, necessária em qualquer 
atividade, ganha maior relevância no setor da saúde. 

Que nossas atitudes diárias sejam reflexo do conteúdo 
deste Código.

   3   SEM RETALIAÇÃO 

Os colaboradores da Distrilaf devem informar todas as dúvidas e questiona-
mentos sobre qualquer problema legal ou ético, ou violações deste Código ou 
de qualquer outra política da Empresa, e podem fazê-lo sem medo de serem 
punidos ou de perderem o emprego, desde que estejam agindo de boa-fé. 
“Boa-fé” não implica que você precise estar certo, mas que esteja dizendo 
a verdade como a conhece e crê. A Distrilaf proíbe retaliações de qualquer 
tipo contra um colaborador que levante dúvidas ou questionamentos agin-
do de boa-fé. Todo colaborador da Distrilaf que se envolver nesse tipo de 
retaliação estará sujeito a medidas disciplinares que poderão incluir, entre 
outras, demissão.
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   4  NOSSA IDENTIDADE

1.1 Missão

Atender as instituições públicas e privadas da região sudeste com medica-
mentos e materiais médico-hospitalares da mais alta qualidade, com equipe 
técnica especializada, garantindo padrões de excelência em logística e confia-
bilidade nas relações com nossos colaboradores e fornecedores. 

1.2 Visão 

Ser uma das melhores empresas do segmento médico-hospitalar, reconheci-
da pela sua capacidade de geração de valor, um excelente lugar para se traba-
lhar e estabelecer relações duradouras. 

1.3 Valores 

• Agir sempre com ética e transparência 
Temos clareza de que devemos fazer o que é certo e não o que é conveniente. 
Inspiramos confiança, pois somos honestos em todas as nossas relações pro-
fissionais. Cumprimos o que prometemos e, se cometemos algum erro, nos 
prontificamos em corrigi-lo.

• Trabalhar em equipe 
Nós colaboramos mutuamente e estamos sempre dispostos a ajudar uns aos 
outros, entendendo que o crescimento de um é o crescimento de toda a em-
presa e que a força do grupo está na união de indivíduos que se mobilizam em 
prol do mesmo objetivo. 

• Promover um ambiente de trabalho pautado pelo respeito 
Agimos com respeito uns com os outros. Discordamos e lidamos com nossas 
diferenças de forma profissional, sendo respeitosos em nossa sinceridade.
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1.4 Política de Qualidade 

Nossa Política de Qualidade tem como objetivo buscar a excelência na distri-
buição dos produtos médico-hospitalares de forma segura, confiável e que 
satisfaça as necessidades de nossos clientes, por meio do desenvolvimento 
contínuo de nossos colaboradores, a melhoria da qualidade de nossos servi-
ços e parceria com nossos fornecedores. 

1.5 Consolidação da nossa Missão, Visão e Valores 

Nosso Código tem o objetivo central de fortalecer a nossa missão, visão e 
valores, fornecendo critérios e diretrizes para condução das atividades na 
Empresa, aumentando a integração entre os colaboradores, protegendo in-
teresses públicos e profissionais e contribuindo para que os resultados da 
Organização sejam sustentáveis. 

• Ter coragem para promover transformações 
Todos nós somos responsáveis por buscar soluções para os nossos desafios e 
se esforçar para ser melhor a cada momento, tendo coragem para propor e/
ou promover mudanças quando necessárias.

• Buscar de forma contínua a expansão dos conhecimentos 
Precisamos conhecer as necessidades dos nossos clientes tão bem quanto 
eles. Para que isso aconteça de forma cada vez mais assertiva, precisamos 
estar constantemente nos munindo de informações sobre o mercado e apri-
morando continuamente nosso conhecimento técnico. Isso nos permitirá 
um melhor atendimento, ajudando a resolver os diversos desafios de nossos 
clientes.
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   5  AMBIENTE EXTERNO

5.1  Clientes 

• Sempre adote uma comunicação honesta e transparente com nossos clientes.
 
• Se por alguma razão, o diálogo com o cliente se tornar inviável, peça a inter-
venção de seu gestor para auxiliá-lo a contornar o conflito. 

• Posicionar um cliente negativamente sobre uma determinada demanda é 
tarefa que muitas vezes pode trazer consequências ruins ao relacionamento. 
O cliente não está interessado em desculpas, justificativas para um erro ou 
mesmo em quem foi o responsável. Ele quer a solução, então, concentre-se 
em resolver o problema e seja proativo no sentido de buscar alternativas para 
solucioná-lo. 

• Ao detectar um problema, como um atraso na entrega ou em uma respos-
ta, não espere o cliente ligar reclamando, antecipe-se, avise-o sobre o atraso 
e mostre empenho na solução do problema. O simples fato de mostrar sua 
preocupação, estará transformando uma situação desfavorável numa oportu-
nidade de conquistar ainda mais sua confiança. 

• Com os produtos cada vez mais parecidos, preços mais próximos e o acesso 
a tecnologias e informação disponível para todos, um dos diferenciais compe-
titivos é o Atendimento. A excelência na qualidade do atendimento e o alto 
nível dos serviços poderão ser determinantes na escolha do cliente. 

• O trabalho não estará bem-feito se após a nossa linha de frente se esforçar 
para encantar o cliente, alguma outra área interna decepcioná-lo. A qualidade 
no atendimento deve permear todos os setores da empresa.

• Caso nosso cliente tenha dúvidas sobre qualquer tema que você desconhe-
ça, indique prontamente nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Os 
profissionais desta área estão preparados para dar o encaminhamento adequado. 

               

               

                      SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@distrilaf.com.br 

                        Setor Público: licitacoes@distrilaf.com.br

                        Setor Privado: contato@distrilaf.com.br 
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SÃO CONSIDERADOS CLIENTES DISTRILAF: 

• Hospitais; 

• Clínicas médicas; 

• Os entes da administração pública, direta e indireta, bem como as demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal em ações licitatórias vencidas pela Distrilaf.

• Outros distribuidores; 

5.2  Fornecedores 

• Contratamos fornecedores que agreguem valor para a Organização e que 

estejam alinhados com os nossos objetivos estratégicos, não estabelecendo 

relações comerciais que visam atender interesses pessoais. 

• Condenamos práticas ilegais como a utilização de mão de obra infantil, es-

crava ou qualquer outro tipo de exploração com a qual a Empresa não com-

pactue. 

• Aos fornecedores que possuem funcionários alocados permanentemente 

em nossas instalações, requeremos formalmente o compromisso destes pro-

fissionais de agirem em conformidade com os preceitos de conduta estabele-

cidos neste Código. 

• Não aceitamos que nossos fornecedores prestem serviços que não tenham 

sido prévia e formalmente aprovados. 

• Solicitamos aos fornecedores que orientem seus funcionários a não oferece-

rem prestação de serviços de caráter pessoal para colaboradores da Distrilaf. 

Um cuidado para não recair sobre ambos a suspeita de favorecimentos. 

07



IMPORTANTE SABER

São exemplos de condutas anticoncorrenciais: 

• Combinação de preços; 

• Divisão de clientes e mercados; 

• Recusa de vendas sem motivação aparente; 

• Formação de cartel; 

• Aplicação de preços predatórios; 

• Participação em processo de concorrência, apresentando propostas de em-

presas pertencentes aos mesmos sócios, administradores ou familiares; 

• Práticas ilegais como pirataria, contrabando, falsifi cação e adulteração de 

produtos e marcas, além de oferta de produtos cujos impostos devidos não 

foram pagos.
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   6  AMBIENTE INTERNO 

6.1  Relacionamentos Internos

O relacionamento entre pessoas é um desafi o em qualquer segmento da so-
ciedade em virtude de diferentes personalidades, crenças e ideologias que 
convivem em um mesmo espaço. Para termos um ambiente saudável, a Em-
presa orienta nas relações profi ssionais a manutenção do respeito à diversi-
dade de gêneros e pensamentos. 

Além disso, a Distrilaf estimula o equilíbrio entre a vida social e a profi ssional 
e entre o trabalho e a família, como forma de alcançar o bem-estar pessoal e 
profi ssional. Também apoia iniciativas de preservação à integridade física, à 
saúde e segurança no trabalho, assim como de combate à dependência quí-
mica e de álcool. 

Tratemos o outro da mesma forma que gostaríamos de ser tratados.

ORIENTAÇÕES: 

O assédio é incompatível com os valores da Distrilaf, portanto é inaceitável 
em seu ambiente de trabalho. Além disso, nenhuma comunicação pode con-
ter qualquer declaração ou material que seja ofensivo.

Caso você acredite que esteja sendo alvo de ações como essas, informe a Área 
de Recursos Humanos.

IMPORTANTE SABER: 

Assédio moral é uma conduta abusiva cometida por uma ou várias pessoas 
contra um indivíduo ou um grupo, com o objetivo de depreciar o assediado. 
Não envolve, obrigatoriamente, relação de hierarquia. Para se confi gurar 
assédio há, normalmente, um conjunto repetitivo e prolongado de atitudes 
hostis, incluindo gestos, palavras ou ações que humilham, desqualifi cam e 
inferiorizam o assediado. Essa é uma prática condenável, pois provoca ver-
gonha, constrangimento, exposição à situação vexatória, humilhação, discri-
minação e medo, com refl exos negativos sobre o ambiente de trabalho e a
saúde do indivíduo. 
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Por outro lado, não se deve rotular como assediador, um gestor de persona-
lidade exigente, meticuloso, que prima pela excelência no cumprimento das 
tarefas. Essa conduta faz parte de sua função diretiva e disciplinar. Confl itos e 
discussões verbais, podem ocorrer mediante o objetivo comum de alcance de 
metas e resultados. Essas situações não podem ser entendidas como assédio 
moral. 

Tanto a agressão verbal ocasional, quanto o assédio moral, são práticas não 
aceitas na Distrilaf, mas são coisas diferentes. O assédio moral é constante e 
repetitivo e a agressão verbal é um fato isolado. 

O assédio sexual é um crime que está previsto no Código Penal brasileiro 
que o defi ne: (Art. 216-A). Constranger alguém com o intuito de obter van-
tagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição 
de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego,
cargo ou função. 

6.2  Postura profi ssional 

Um relacionamento interno adequado e um ambiente de trabalho estimulan-
te, somente podem ser conquistados através de uma cultura assimilada e pra-
ticada por todos, onde impera a dignidade nos relacionamentos, bem como o 
respeito ao próximo na conduta diária. Estabelecer diretrizes para uma pos-
tura profi ssional é o ponto de partida para o alcance de resultados perenes. 

Saudável é o ambiente em que impera o respeito e
o profi ssionalismo sempre. 

• Todo profi ssional ligado à Distrilaf deve zelar pelo nome da Empresa, cui-
dando para que os valores da Organização sejam rigorosamente atendidos.

• Cada um de nós deve ter ciência e praticar as normas internas, mantendo os 
princípios de integridade e da boa-fé. 

• O convívio diário e saudável no ambiente de trabalho pode ocasionar vín-
culos afetivos entre colaboradores que podem levar ao casamento ou união 
estável. Se você se deparar com esta situação, de forma transparente, conver-
se com o seu gestor. Ele saberá como conduzir adequadamente o caso com a 
Área de Recursos Humanos. 

• É esperado que os colaboradores executem suas atividades com os mais al-
tos padrões de qualidade e profi ssionalismo, procurando, sempre, identifi car 
oportunidades de melhoria em nossos processos. 
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• A Distrilaf considera as mudanças uma oportunidade, e a complacência, uma 
ameaça. Dessa forma, incentiva a todos na empresa a estarem abertos ao 
mundo e a novas ideias. 

• A crítica ao desempenho funcional, o feedback, orientações sobre as políti-
cas da instituição ou do mercado e pedidos de alteração de conduta, fazem 
parte do processo de desenvolvimento profissional e não devem ser entendi-
das como críticas pessoais.
 
• A ingestão de bebidas alcoólicas de maneira não moderada e habitual, causa 
constrangimentos aos colegas de trabalho, faltas sem justificativa legal e de-
sempenho insatisfatório da função ocupacional. 

• O uso de drogas ilícitas, além de crime, prejudica gravemente a vida de seus 
usuários em todos os aspectos, inclusive o profissional, sendo uma prática 
condenada pela Empresa. 

• A Distrilaf não permite qualquer ato de discriminação de pessoas em função 
de sexo, etnia, raça, religião, classe social, idade, orientação sexual, incapaci-
dade física ou qualquer outro atributo físico ou ideológico. 

• Não se deve utilizar dos sistemas da Empresa para transmitir ou receber 
eletronicamente imagens ou textos de natureza ou conteúdos que possam 
ser considerados constrangedores, ofensivos ou discriminatórios, incluindo 
pornografia.

ORIENTAÇÕES: 

• O negativismo ou pessimismo diante de qualquer ação organizacional é pos-
tura condenável e não condizente com um profissional que trabalha para o 
crescimento da Organização. 

• Exigir qualquer tipo de tratamento diferenciado, relacionado a processos de 
Recursos Humanos, em prejuízo aos direitos igualitários dos demais colegas e 
de terceiros é considerado desvio de conduta. 

• Os colaboradores devem demonstrar compromisso pessoal em relação à se-
gurança no trabalho. Relatar situações de insegurança que tenham identifica-
do para a Área de Segurança do Trabalho é um exemplo desse compromisso. 
Líderes devem tratar as preocupações de segurança seriamente, buscando a 
resolução dos problemas com adequado senso de prioridade. 

• A pontualidade e a disciplina são valores da Empresa e devem ser respeita-
das no registro eletrônico de ponto, em reuniões, utilização de salas, treina-
mentos externos, visita a clientes e na conclusão de tarefas. Agir assim é sinal 
de comprometimento profissional com toda a Organização. 

• Independentemente da situação, agir com profissionalismo é investir em sua carreira. 
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IMPORTANTE SABER: 

• Espera-se que todo profi ssional tenha um preparo básico, mas se destaca o 
que demonstra esforço e interesse incansável para aprender. 

• O profi ssional deve demonstrar disponibilidade e boa administração do seu 
tempo e das suas tarefas, sendo valorizado o que demonstra ânimo e a dispo-
sição para o trabalho.

6.3 Confl ito De Interesses 

• A fi m de evitarmos a suspeita de qualquer tipo de favorecimento, os colabo-
radores devem solicitar autorização formal da direção da Distrilaf para esta-
belecer relações comerciais com empresas ou pessoas com as quais tenham 
vínculos pessoais ou interesses diretos ou indiretos. 

• É dever de cada um, abrir mão de relações comerciais particulares, de cará-
ter habitual, com clientes ou fornecedores, com exceção às transações reali-
zadas em condições usuais de mercado. 

• Pedimos aos nossos profi ssionais que façam consulta prévia ao líder ime-
diato, antes de aceitar um emprego ou atividade secundária. Ele não deve 
confl itar com os interesses da Empresa, nem tampouco interferir em sua ca-
pacidade de corresponder às suas responsabilidades. 

6.4 Tratamento de brindes e presentes 

Prática comum de mercado, a troca de gentilezas pode aproximar e fortalecer 
a relação entre parceiros de negócio. Por este motivo, de maneira geral, a Dis-
trilaf permite dar e receber brindes, presentes e entretenimentos. Contudo, 
é importante estabelecer critérios para evitar consequências negativas para 
a Empresa, seus colaboradores e parceiros, com suspeitas de infl uência inde-
vida na tomada de decisão sobre um negócio, criada por potencial confl ito de 
interesses. 

Excelência profi ssional é o melhor presente que podemos 
dar aos nossos parceiros de negócio. 
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Considere os critérios abaixo: 

 A oferta e aceitação dos itens a seguir normalmente é permitida: 

> Refeições ocasionais; 
> Ingressos para eventos esportivos, culturais ou científicos; 
> Itens promocionais que comumente recebem uma marca corporativa (ex.: 
agendas, canetas, mousepads e pen drives), por ocasião de datas comemorativas; 
> Produtos consumíveis como caixa de chocolates e garrafa de bebida. 

• A oferta e aceitação dos itens a seguir nunca é permitida:

> Dinheiro ou equivalente (vales-presentes de lojas, empréstimos, etc.); 
> Acessórios de luxo, equipamentos eletrônicos ou equipamento esportivo; 
> Viagens e serviços de hotelaria. 

• Para que sejam consideradas apropriadas, as trocas de gentilezas através de 
itens não especificados anteriormente devem representar valores de até 1/3 
(um terço) de um salário mínimo vigente na data. 

• As áreas que possuem autorização prévia, em decorrência de reuniões de 
trabalho ou cortesia, poderão arcar com despesas, como refeições, entrete-
nimentos, transporte e estadias de clientes, respeitados os limites da política 
de suprimentos vigente na Empresa e desde que não imputem nenhum cons-
trangimento para os convidados ou eventual retribuição por parte deles. 

• Não é permitido na Organização que o aceite ou oferta direta ou indireta 
de presentes de caráter pessoal possam afetar decisões, facilitar negócios ou 
beneficiar terceiros. 

• Rejeitamos práticas comerciais, promoção ou divulgação de materiais em 
desacordo com a legislação vigente. Além disso, o pagamento a profissionais 
de saúde e clientes comerciais (recursos financeiros, viagens, brindes de alto 
valor) que tenham como contrapartida a conquista de venda dos produtos 
distribuídos pela Distrilaf é ação que não condiz com os valores da Empresa. 
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ORIENTAÇÕES: 

• Recuse de forma fi rme e educada, presentes ou convites que tragam o sen-
timento de obrigação em retribuir de alguma forma ou que superem o valor 
limite estabelecido.

• Nunca receba ou dê brindes ou presentes fora do ambiente de trabalho. 
Jamais aceite presentes em nome da Empresa em sua residência. 

• Em caso de dúvidas, pergunte-se: Se esta troca de gentilezas fosse divulga-
da publicamente comprometeria a minha imagem ou a da Distrilaf? Se ainda 
restar dúvidas, converse com seu gestor para obter recomendação adequada. 

IMPORTANTE SABER: 

Brindes – Abrange todo tipo de objeto ou material de baixo valor unitário 
que seja personalizado com a marca da empresa patrocinadora. Em geral, são 
produtos de linha do fornecedor, oferecidos a título de cortesia. 

Presentes – Constantemente se apresentam como produtos ou serviços de 
valor superior a um brinde, usados em ações de relacionamento com clientes. 
Em geral, não são personalizados. 

LEMBRE-SE:

Não devemos oferecer ou aceitar brindes e presentes de agentes de Entidades 

Públicas. Mesmo que não haja motivações indevidas, este ato pode trazer 

consequências para a Empresa, colaboradores e terceiros envolvidos. 
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6.5 Prevenção E Tratamento De Fraudes 

• Coibimos a prática da divulgação de informações enganosas, bem como 
pressuposto “disfarce” de situações encontradas na Empresa sob o falso pre-
texto de atendimento aos interesses da instituição.

• Destacamos algumas condutas condenáveis que caracterizam fraude: 

> Passar-se por outra pessoa;

> Alterar dados reais para benefi ciar-se; 

> “Erros operacionais” cometidos intencionalmente com o objetivo de preju-
dicar alguém, um grupo de pessoas ou a Organização como um todo; 

> Desviar recursos ou produtos da Distrilaf para qualquer fi m; 

> Cometer um erro e tentar encobri-lo utilizando-se de qualquer artifício é 
fraude. Se errar, comunique imediatamente ao seu gestor; 

> Solicitar reembolso de despesas inexistentes; 

> Utilizar-se de expedientes inexistentes para obter benefícios de Recursos 
Humanos; 

> Efetuar compras com sobrepreço; 

> Dar falso testemunho. 

IMPORTANTE SABER: 

O erro é uma falha não intencional, enquanto a fraude é uma falsifi cação de-
liberada para causar prejuízo, vantagem a alguém ou encobrir/disfarçar situ-
ações reais. 
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6.6  Segurança e Privacidade Da Informação
 
A informação é um dos principais ativos da Organização e está intimamente 
relacionada à sua gestão estratégica, portanto, deve ser adequadamente ma-
nuseada, protegida e divulgada. 

O uso da informação pode gerar resultados tanto positivos quanto desastro-
sos para uma instituição, por isso a segurança e a privacidade deste ativo é es-
sencial para a imagem e credibilidade da Empresa. Este assunto é tão relevan-
te que, em diversas situações, a restrição de acesso à informação é protegida 
por lei, como por exemplo, o segredo de justiça e o sigilo bancário. 

Zelamos pelas informações de todas as áreas da empresa. 

• O acesso a informações consideradas confidenciais ou privilegiadas é restri-
to às lideranças. Informações estratégicas são disponibilizadas a colaborado-
res para o desempenho de suas atividades e a orientação da Organização é de 
que não devem ser compartilhadas com colegas ou terceiros. 

• Reprovamos condutas de manipulação ou utilização de informações da Dis-
trilaf e de seus públicos, sem autorização prévia ou visando benefícios pes-
soais. 

• A mesma reprovação se aplica à utilização de informações da concorrência 
de modo não lícito para gerar suposta vantagem à Distrilaf, principalmente in-
formações confidenciais que tenham sido obtidas em empregos ou empresas 
anteriores às quais o colaborador teve acesso. 

• É responsabilidade de cada um de nós que toda informação tenha a seguran-
ça requerida pelo grau de confidencialidade exigido. 

• As senhas utilizadas na Empresa são de caráter estritamente pessoal e in-
transferível. O seu compartilhamento configura desvio de conduta. 
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ORIENTAÇÕES: 

A seguir, são apresentadas algumas regras que ajudarão a proteger as infor-
mações: 

• Não acesse, direta ou indiretamente, informações da Organização que não 
tenham relações com as suas atividades. 

• Se souber de qualquer utilização ou tratamento incorreto de informações 
confi denciais, informe imediatamente o seu gestor. 

• Não guarde informações da Distrilaf em computadores, pen drives ou outros 
dispositivos pessoais. 

• Em caso de necessidade de retirar informações da Distrilaf para a execução 
das suas tarefas profi ssionais, você deve devolvê-las quando retornar para a 
Empresa. Não é permitido guardar informações profi ssionais em casa ou em 
outro local. 

• Os exemplos de informações confi denciais ou restritas incluem, mas não se 
restringem, a planos e processos de negócios, relatórios de análises econômi-
cas ou fi nanceiras, balancetes, listas de clientes, cadastros de profi ssionais de 
saúde, informações não públicas recebidas durante seu contrato de trabalho 
referentes, por exemplo, a clientes, fornecedores, tecnologias ou sistemas e 
programas de software da Empresa. 

• Evite discutir ou comentar assuntos sensíveis ou informações sigilosas em 
lugares públicos como elevadores, saguões, recepção, restaurante, banheiros 
ou transporte público. 

• No encerramento do expediente, preocupe-se com a guarda de documentos 
que contenham informações importantes da Empresa. 

IMPORTANTE SABER: 

Segurança da Informação – É o conjunto de todas as práticas que visam pro-
teger, preservar e restringir o acesso à informação em suas mais variadas for-
mas de registro como: disponibilizadas através de programas de computador 
e sistemas aplicativos, armazenadas eletronicamente em diretórios de rede, 
mídias removíveis ou não, correios eletrônicos, impressas em papel e até as 
transmitidas verbalmente. 

Privacidade da Informação – É o direito assegurado aos “proprietários da 
informação” em determinar quando, de que forma e por quem suas informa-
ções poderão ser acessadas.
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6.7  Uso Do Patrimônio 

A Distrilaf coloca seu patrimônio para uso como parte integrante de todo o 
processo produtivo e de suas estratégias de negócio, a fim de obter os me-
lhores resultados. 

A proteção dos ativos da Empresa, sejam eles intangíveis, como a marca e a 
propriedade intelectual, ou tangíveis, como produtos acabados, veículos, ele-
trônicos, maquinários e até mesmo os simples recursos do dia a dia, inclui o 
uso responsável e ético, caracterizando o cuidado que todo profissional deve 
ter com o patrimônio alheio, como se fosse o seu próprio bem. 

Cuidamos do patrimônio da empresa com responsabilidade e ética. 

• Recursos Gerais 

> Todos os direitos sobre bens, propriedade intelectual e informações gera-
das ou obtidas em decorrência da relação de emprego, mesmo após término 
do contrato de trabalho, são de exclusiva propriedade da Distrilaf. 

> Cada um de nós é responsável pela guarda, segurança e integridade dos 
bens da Empresa e a utilização adequada destes recursos evita desperdícios, 
danos gerais e retiradas não autorizadas. 

> Todos os ativos de propriedade da Empresa devem ser utilizados unicamente 
para os negócios da Distrilaf e não devem ser usados para benefício ou uso pessoal. 

• Recursos Tecnológicos 

> Os Recursos de Tecnologia da Informação da Distrilaf são todos os equi-
pamentos de informática incluindo, mas não se limitando a: computadores 
pessoais (PCs), dispositivos de computadores portáteis (notebooks, tablets), 
servidores de rede, acesso à internet e os dispositivos de acesso ao e-mail. 
Inclui também o correio e outros sistemas de voz, telefones fixos e móveis. 

> Utilizamos aplicativos devidamente licenciados pelos seus fornecedores, 
entendendo que o uso de softwares não autorizados é crime, além de desres-
peito à propriedade intelectual. 

> O uso dos recursos da Distrilaf para trocas de mensagens racistas, discrimi-
natórias, contendo imagens e textos obscenos ou ofensivos ao pudor, carac-
teriza quebra de confiança e infração ao Código. 
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> Os usuários dos Recursos de Tecnologia da Informação da Distrilaf não de-
verão presumir nenhum direito à privacidade pessoal ou confidencialidade ao 
utilizar esses recursos. 

> A Distrilaf se reserva o direito de monitorar os equipamentos, sistemas e 
atividades de rede, incluindo, mas não se limitando a e-mail, uso da internet e 
qualquer informação armazenada, em circunstâncias apropriadas e de acordo 
com as leis vigentes. Adicionalmente, para a manutenção de operações, segu-
rança, negócios, requisitos legais, pessoas autorizadas e auditores poderão 
ter acesso irrestrito às informações dos Recursos de Tecnologia da Informa-
ção da Distrilaf, na mais ampla medida permitida pela lei. 

> A Distrilaf se reserva, ainda, o direito de cancelar o acesso de qualquer usu-
ário aos Recursos de Tecnologia da Informação a qualquer momento, com ou 
sem notificação prévia. 

6.8  Uso Da Marca Distrilaf 

A logomarca da empresa é o sinal distintivo visualmente perceptível que re-
presenta, identifica e distingue a nossa Empresa. Quando alguém se deparar 
com a marca Distrilaf, esperamos haver um impacto positivo e representativo 
da nossa forma de atuação. Por esta razão devemos zelar pela marca ao uti-
lizá-la. 

Cuide para que os materiais produzidos que estiverem acompanhados de 
nossa marca tenham as especificações técnicas, formato e conteúdo exigidos, 
respeitando o Manual de Identidade Visual. 

• Para garantirmos o padrão existente, a exploração da marca Distrilaf, quer 
seja em objetos, comunicações, publicidade, apresentações, uniformes, sites 
ou em outros materiais e/ou veículos, devem ter o prévio conhecimento e 
autorização do responsável pela Área de Comunicação. Em caso de dúvidas 
sobre esta utilização, entre em contato com a área responsável pelo telefone 
(31) 3764 5600 ou pelo email comunicacao@distrilaf.com.br.

• Não é permitido o uso da marca Distrilaf por terceiros ou em materiais que 
não tenham sido aprovados pela Área de Comunicação, para fins promocio-
nais com clientes e profissionais da saúde ou para fins institucionais.
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IMPORTANTE SABER: 
Valor intangível – É um ativo não monetário identifi cável sem substância física 
ou incorpóreo, como por exemplo: 
> Softwares; 
> Licenças; 
> Marcas; 
> Fórmulas industriais; 
> Patentes; 
> Direitos autorais.

A força da marca

Criar e gerenciar uma marca é uma questão crítica em uma economia global. 
No ambiente competitivo atual, uma marca forte pode representar um impor-
tante recurso estratégico, por ter valor único e específi co (não se transfere o 
valor de uma marca a outra), por ser um recurso raro (não há como adquiri-lo 
no mercado), durável (sendo bem gerenciado pode passar por várias gera-
ções) e que dá proteção ao reduzir os riscos de novos entrantes. 

Para se criar uma marca forte é necessário o alinhamento entre três aspectos 
– visão, cultura e imagem. Visão responde à pergunta “quem queremos ser?”, 
cultura “quem somos?” e imagem “como somos vistos?”. 

A marca é um dos maiores patrimônios de uma empresa e a efi cácia de nossas 
ações na gestão da marca será determinante para manter este valor. Dia a dia, 
temos de consolidar e aumentar sua força visual e simbólica, sua capacidade 
de comunicar nossos pontos fortes e vantagens competitivas, por meio da 
consistência e do direcionamento de suas expressões.

Para que nossa marca tenha a representatividade institucional legítima, um 
Manual de Identidade Visual foi estabelecido e deve ser respeitado. 

6.9  Imprensa e Identidade Visual 

• Se uma pessoa que seja de fora da Distrilaf desejar obter informações so-
bre a Empresa, não ofereça as informações, a menos que esteja autorizado a 
fazê-lo, caso contrário encaminhe para a Área de Comunicação Corporativa. 

• Não use, em nenhuma situação, os logotipos ou marcas da Distrilaf em publi-
cações que não sejam autorizadas pelo responsável da área. 
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6.10  Oportunidades Profissionais 

Estamos comprometidos em atrair, desafiar, manter e recompensar os melho-
res profissionais do mercado e de nosso quadro atual, criando um ambiente 
em que possam desenvolver o máximo de seu potencial, valorizando o capital 
humano e a sua contribuição no desenvolvimento do negócio. 

Compromisso em atrair, desafiar, manter e recompensar os melhores profis-
sionais. 

• Oportunidades Profissionais 

> É dever da Distrilaf assegurar aos seus colaboradores a igualdade de opor-
tunidade de desenvolvimento profissional de forma a qualificar sua contribui-
ção e que seu processo de ascensão profissional seja baseado no mérito, de-
sempenho, trabalho em equipe, resultados, comportamento e competência.
 
> Buscar o aproveitamento interno, sempre que possível e quando o candi-
dato tiver igualdade de condições frente a candidatos externos, é uma meta 
perseguida pela Organização. 

> Recompensar os colaboradores considerando, sempre, a meritocracia. 

> Ofertar instrumentos para treinamento e desenvolvimento contínuo, de 
modo que todos estejam bem preparados para o desempenho de suas fun-
ções.

> Apreciamos o profissional que participa ativamente na obtenção de padrões 
elevados de conhecimentos técnicos e competência funcional, se esforçando 
para atingir estes padrões em benefício próprio e da Empresa para a qual tra-
balha. Esta participação ativa pode ser feita através de: estudo independente, 
participação em conferências e seminários, cursos livres e envolvimento com 
organizações profissionais. Postura assim demonstra a busca em se manter 
em linha com a estratégia institucional de constante aprimoramento dos pro-
dutos e serviços que são oferecidos ao mercado. 

> A prática do nepotismo, onde gestores se utilizam da posição hierárquica 
para delegar e ou promover pessoas próximas sem que estas possuam a qua-
lificação e o mérito exigidos, é altamente condenável. 
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   7  RESPONSABILIDADE PESSOAL: INFORMANDO INFRAÇÕES 
REAIS E POTENCIAIS

Estamos comprometidos em estimular o diálogo entre os líderes e suas equi-
pes, através dos canais de comunicação. Os que ocupam posição de liderança 
na Empresa devem manter um ambiente que propicie uma comunicação dire-
ta e transparente. 

Os colaboradores da Distrilaf que falam quando têm algo que os preocupa 
relacionado à compliance* estão agindo corretamente e em linha com os Va-
lores da Empresa. Ao comunicar questões de compliance, os colaboradores 
ajudam a proteger a si próprios, seus colegas e os interesses e direitos da 
Distrilaf.

*Compliance: pronuncia-se compláiance, quer dizer, estar conforme,
ter a forma de algo. 

Ao tratarmos os desvios, a Organização cresce sadia e sustentável. 

Por que devo denunciar?
Este problema não tem nada a ver comigo!

Um desvio de conduta pode afetar o clima no ambiente organizacional, a 
motivação, a produtividade, a qualidade dos produtos, a imagem da institui-
ção, os resultados fi nanceiros e, por fi m, a capacidade empresarial de gerar
emprego e renda. 

Quantas vezes devo denunciar uma mesma ocorrência?

Se for realizar uma denúncia sobre uma situação real ou potencial, faça-o ape-
nas uma vez. Fazer vários registros no Recursos Humanos ou na Ouvidoria não 
dará mais crédito para a ocorrência, pelo contrário, traz custos de processa-
mento de dados para a Organização, perda de tempo na análise e demora na 
conclusão das investigações.
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   8  ÉTICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS 

Saiba quais são suas responsabilidades: 

• Valores da Distrilaf 
• Código de Conduta da Distrilaf 

Todos os colaboradores devem estar familiarizados com nossos Valores, com 
as cláusulas do Código e com as políticas das outras empresas, e também com 
os requisitos legais que se aplicam às suas responsabilidades e funções. 

Obtenha ajuda e procure aconselhamento com: 

• Seu coordenador/gestor 
• Recursos Humanos

Se necessitar de aconselhamento ou assistência, discuta o assunto com os 
seus colegas, a sua coordenação/gerência, os especialistas apropriados da 
equipe, como os da Área de Qualidade ou RH. 

Dê o exemplo

Somos todos líderes nessa área. As pessoas seguirão o 
que fazemos, não o que dizemos. 

   9  CONTATOS

Área de Comunicação:
comunicacao@distrilaf.com.br

Recursos Humanos:
rh@distrilaf.com.br

Ouvidoria:
ouvidoria@distrilaf.com.br ou pelo site:

www.distrilaf.com.br/ouvidoria

contato@distrilaf.com.br

licitacoes@distrilaf.com.br

sac@distrilaf.com.br
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CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA DISTRILAF

www.distrilaf.com.br



TERMO DE COMPROMISSO

Declaro que recebi uma cópia integral do Código de Ética e Conduta Profis-
sional da Distrilaf.

Declaro ainda que li, compreendi e estou plenamente de acordo com todas as 
diretrizes e normas contidas no referido Código.

Assumo a responsabilidade e o compromisso de reportar sempre ao RH ou à 
Ouvidoria qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo ou 
em conflito com as regras aqui estabelecidas.

DECLARO AINDA QUE:

• Neste momento, não tenho conhecimento de nenhuma circunstância que 
possa gerar qualquer conflito com as regras contidas neste Código de Condu-
ta Ética ou alguma situação que o viole.

• Serei multiplicador na divulgação dessas regras a todos os públicos de meu 
relacionamento profissional, tais como colaboradores diretos, fornecedores, 
comunidade, agentes públicos, etc.

• Empenharei-me totalmente em adequar os processos da empresa sempre 
no sentido das melhores práticas recomendadas neste Código.

• Estou ciente de que a violação das normas contidas neste Código de Ética  
por minha ação ou omissão ocasionará por parte dos gestores ou da Diretoria 
da empresa a aplicação das medidas pedagógica disciplinares competentes, 
que podem variar de uma simples advertência até mesmo ao meu desliga-
mento por justo motivo da Empresa.

• Minha assinatura neste termo é a manifestação de minha livre vontade e 
concordância em cumprir e fazer cumprir integralmente as normas aqui es-
tabelecidas.

NOME:_______________________________________________________________

CPF: _________________________________________________________________

DATA: ___ / ___ / ___

 _____________________________________________________________________

                                                                                    Assinatura

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DISTRILAF
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